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બાયતીમ ફધંાયણ પ્રશ્નોત્તયી બાગ -૪ 
1. નાગરયકતા આણા ફધંાયણના કમા બાગભા ંઆલાભા ંઆલેર છે - બાગ ૨ 

2. આણા ફધંાયણના બાગ ૩ ભા ંબાયતના અધધકાયત્રને શ  ંકશલેાભાં આલે છે - 
ભેગ્નાકાર્ાા 

3. આણા ફધંાયણભા ં કોંકણી, ભણણ યી અને નેાી બાાને ફધંાયણની કઇ 
માદીભા ંઅને કમા લે વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો - આઠભી, ૧૯૯૨ 

4. આણા ફધંાયણભા ં ધવિંધી બાાને ફધંાયણની આઠભી માદીભાં કમા લે 
વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો શતો - ૧૯૬૭     

5. ભશાયાષ્ટ્ર અને ગ જયાતની સ્થાના કમાયે કયલાભા ંઆલી શતી - ૧ ભે ૧૯૬૦ 

6. મૂરૂે ફધંાયણની આઠભી માદીભા ંકેર્રી બાાઓનો વભાલેળ શતો - ૧૪ 

7. આણા ફધંાયણની કઇ માદીના ધલમોને કોર્ાભા ંડકાયી ળકાતા ન શતા ણ 
શલે સ ધાયા થમા છી ડકાયી ળકામ છે - નલભી 

8. આણા ફધંાયણની નલભી માદીના ધલમોને કોર્ાભા ં ડકાયલાની છૂર્ કમાયે 
ભી - ૧૧ જાન્ય આયી ૨૦૦૭ 

9. આણા ફધંાયણની નલભી માદીભા ંક ર કેર્રા ધલમો છે - ૨૮૪ 

10. આણા ફધંાયણની અણગમાયભી માદી મ જફ ચંામતી યાજ વસં્થાઓને કામા 
કયલા ભારે્ કેર્રા ધલમો આલાભા ંઆલેરા છે - ૨૯ 

11. આણા ફધંાયણની અણગમાયભી માદી કમા ફધંાયણીમ સ ધાયા દ્વાયા જોડલાભા ં
આલી - ૭૩ભા ં

12. યાજમ  નાયચના અધધધનમભ ૧૯૫૬ અંતગાત કેર્રા કેન્ર ળાધવતપ્રદેળોની 
સ્થાના કયલાભા ંઆલી - ૬ 

13. આણા ફધંાયણની કઇ માદીભા ં ળશયેી ધલસ્તાયના વચંારન ભારે્ વસં્થાઓએ 
કામા કયલાની ધલગતોનો ઉલ્રેખ કયલાભા ંઆલેર છે - ફાયભી 

14. આણા ફધંાયણના કમા સ ધાયા દ્વાયા ગેલા, દભણ અને દીલને બાયતન  ંઅણબન્ન 
અંગ ફનાલી દેલાભા ંઆવ્ય  ં- ફાયભા ંસ ધાયાભા ં

15. ોરીવના કામાના આધાયે કમા યજલાડાને બાયતભા ં બેલી દેલાભા ં આવ્ય  ં - 
શૈદયાફાદ 

16. ધલરમ-ત્ર ય વશી કયી કમા યજલાડાને બાયતભા ંબેલી દેલાભા ંઆવ્ય  ં- જમ્મ  
કાશ્ભીય 
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17. આણા ફધંાયણભા વઘં અને તેના યાજમકે્ષત્ર કમા બાગભા ંઆલાભા ંઆલેર 
છે - બાગ ૧ 

18. આણા દેળભા ંક ર કેર્રી કે્ષત્રીમ રયદો છે - ાચં 

19. બાયતભા ંઆલેર ાચેંમ કે્ષત્રીમ રયદોની યચના કોણ કયે છે - યાષ્ટ્રધત 

20. ગ જયાતનો બાયતની કઇ કે્ષત્રીમ રયદભા ંવભાલેળ થામ છે - ધિભ   
21. આણા ફધંાયણભા ં અન ચ્છેદ ૧૯(એપ)ભા ં આેર વંધતના અધધકાયને કમા 

ફધંાયણીમ સ ધાયા દ્વાયા દૂય કયલાભા ંઆવ્મો - ૪૪ભા ં
22. શારભા ંઓછાભા ંઓછા કેર્રા લા બાયતભા ંયશનેાયને નાગરયકતા ભી ળકે છે - 

૧૦ લા (શરેા ૫ લે નાગરયકતા ભી ળકતી શતી) 
23. આણા દેળભાં ધપ્રલેન્ળન ઓપ રે્યરયઝભ એકર્ કમાયે ફનાલલાભાં આવ્મો શતો - 

૨૮ ભાચા ૨૦૦૨ 

24. આણા દેળભા ં ધપ્રલેન્ળન ઓપ રે્યરયઝભ ઓરડનમનન્વ ૨૦૦૧ કમાયે રાગ  
કયલાભા ંઆવ્મો - ૨૫ ઓકર્ોફય ૨૦૦૧ 

25. આણા દેળભા ં ધપ્રલેન્ળન ઓપ રે્યરયઝભ એકર્ કમાયે ણૂા કયી દેલાભા ંઆવ્મો 
શતો - ૨૧ વપ્રે્મ્ફય ૨૦૦૪   

26. ૭૩ભા ંફધંાયણ સ ધાયાથી દેળભા ંપ્રથભલાય કોણે ભારે્ યાજકીમ અનાભત પ્રથા 
દાખર થઈ ?- ભરશરાઓ ભારે્  

27. બાયતના ૬૧ભા ં ફધંાયણીમ સ ધાયા દ્વાયા રોકવબા અને ધલધાનવબાની 
ચ ૂરં્ણીઓભા ંભતાધધકાયની ઉંભય ૨૧ લાથી ઘર્ાડી ૧૮ લા કયલાભાં આલી શતી 
તે ક્યા લાથી અભરભાં આવ્મો ?- ૧૯૮૯  

28. બાયતીમ ફધંાયણ વબાના અધ્મક્ષ કોણ શતા ?- ડૉ. યાજેન્રપ્રવાદ  
29. આણા દેળભાં લડી અદારતભા ં ન્મામમધૂતિઓની ધનય ક્તત કોણ કયે છે ?- 

યાષ્ટ્રધત  
30. બાયતીમ ફધંાયણ ક  કેર્રા બાગભા ંલશેંચામેર છે ?- ૨૨  
31. વભગ્ર બાયતીમ પ્રદેળ ભારે્ વભાન નાગરયક ધાયો ઘડલા ભારે્ બાયતીમ 

ફધંાયણના ક્યા અન ચં્છેદભા ંજણાવ્ય  ંછે ?- અન ચ્છેદ- ૪૪  
32. બાયતીમ વધંલધાન વબા દ્વાયા ક્યા રદલવે વધંલધાન અનાલલાભા ંઆવ્ય  ં?- ૧૫ 

ઓગસ્ર્ ૧૯૪૯  
33. વવંદભા ંનાણાકંીમ ખયડો મકૂલા ભારે્ કોની ભજૂંયી જરૂયી છે ?- યાષ્ટ્રધત  
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34. બાયતીમ ફધંાયણના ક્યા અન ચ્છેદ અન્લમે જમ્મ  કાશ્ભીય યાજ્મને ધલળે 
દયજ્જો આલાભા ંઆવ્મો છે ?- અન ચ્છેદ -૩૭૦  

35. ભારશતી અધધકાયનો કામદો ક્યાયથી અભરભા ંઆવ્મો ?- ૧૨ ઓતર્ોફય ૨૦૦૫  
36. યાષ્ટ્રધત રોકવબાભા ં લધ ભા ં લધ  કેર્રા એગ્રો ઇન્ન્ડમન વભ્મોની ધનય ક્તત 

કયલાનો અધધકાય આલાભા ંઆવ્મો છે ?- ફે વભ્મો  
37.  રોકવબાભા ં અંદાજત્ર યજ  કયલાની ફધંાયણીમ જલાફદાયી કોની છે ?- 

નાણાપં્રધાન 

38. લતાભાન ફધંાયણભા ંકેર્રા અન ચ્છેદો અને રયધળષ્ટ્ર્ો (અન સણૂચઓ) છે ?- ૪૪૪ 
અન ચ્છેદો અને ૧૨ રયધળષ્ટ્ર્ો 

39. યાજ્મારના દ ભારે્ વ્મક્તતની ઓછાભા ંઓછી કેર્રી ઉંભય શોલી જોઈએ ?- 
૩૫ લા  

40. બાયતના ફધંાયણના ક્યા ં અન ચ્છેદનો ઉમોગ, યાજ્મો ય યાષ્ટ્રધત ળાવન 
રાડલા ભારે્ થામ છે ?- અન ચ્છેદ- ૩૫૬  

41. યાષ્ટ્રધત અને ઉયાષ્ટ્રધતની ગેયશાજયીભા ં યાષ્ટ્રધત તયીકેની પયજો કોણ 
ધનબાલે છે ?- સ પ્રીભ કોર્ાના ચીપ જસ્ર્ીવ  

42. યાજ્માર ોતાની ઈચ્છાથી (સ્લેચ્છાએ) યાજીનામ  ંઆવ  ંશોમ તો કોને આવ  ં
ડે ?- યાષ્ટ્રધતને  

43. યાષ્ટ્રધતને રોકવબા બગં કયલાની વરાશ કોણ આી ળકે ?- લડાપ્રધાન  
44. લતાભાનભા ંબાયતીમ વઘંભા ંકેર્રા ંયાજ્મો અક્સ્તત્લભા ંછે ?- ૨૯  
45. ફધંાયણભા ંઅસ્શૃ્મતા નાબદૂી અંગેની જોગલાઈભા ં કઈ કરભ અભરભા ં છે ?- 

૧૭ 

46.  બાયતન  ંફધંાયણ ક્યાયે અભરભા ંઆવ્ય  ં?- ૨૬ જાન્ય આયી ૧૯૫૦  
47.  બાયતીમ ફધંાયણની કઈ કરભ શઠે ચ ૂરં્ણીચંની યચના થમેર છે ?- કરભ- 

૩૨૪  
48. ધાયાવભ્મ દ્વાયા ધલધાનવબાભા ંછૂામેર પ્રશ્નોના ઉત્તય કોના દ્વાયા તેમાય કયલાભા ં

આલે છે ?- વણચલારમ  
49. બાયતના ફધંાયણ દ્વાયા સ્લીકૃત ‘ વત્મભેલ જમતે’ યાષ્ટ્રીમ સતૂ્ર ક્યા ં પ્રાચીન 

ગ્રથંભાથંી રેલાભા ંઆવ્ય  ંછે ?- મ ૂડંકોધનદ  
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50. બાયતભા ંભત આલાનો અધધકાય કઈ ફાફતને ધ્માનભા ંયાખી નક્કી કયલાભાં 
આવ્મો છે ?- ઉંભય  
 

 


